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Piyasa Beklentisi
Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST-100 endeksinde, alıcılı açılış sonrası yükseliş hareketi gün ortasına doğru 84.193 seviyesine
kadar ivme kazanmış olsa da, söz konusu noktada gevşeme hareketleri etkili oldu ve endeks günü %0,42 düşüşle 83.041
seviyesinden tamamladı. Özellikle ikinci seansta etkili olan satışlar, koalisyon görüşmelerine ilişkin halen net bir sonuç
alınamamasından kaynaklandı. Hacim ise 3,65 milyar TL ile güçlenme ivmesini dün de devam ettirdi. Bankacılık endeksi
%0,58 düşerken, sanayi endeksindeki geri çekilmeler %0,18 ile sınırlı kaldı.
Dün gün başlangıcında, USD’nin diğer para birimlerine karşı değer kazanırken benzer performansı TL karşısında
gösteremediğini izlemiştik. Bu sabah saatlerinde ise tam tersi bir tablo ile karşı karşıyayız. USD diğer para birimleri karşısında
gücünü korurken, TL’ye ve Euro’ya karşı değer kazanmış durumdadır. Dolar endeksinin (DXY) ve Euro/Dolar paritesinin
dün kapanış saatlerindeki seviyelere göre yataya yakın seyrettiği yeni günün açılışında USD/TL kuru %0,3 civarında yukarıda
işlem görüyor.
Geride bıraktığımız günde yoğun bir veri ajandası takip edilmişti. Avrupa tarafında Zew endeksleri ve sanayi üretimi, ABD’de ise
perakende satışlar verisi açıklandı. Euro Bölgesi sanayi üretimi Mayısta yıllık bazda tahminlerin altında %1,6 (Bekl: %1,9)
olurken, Almanya Zew Ekonomi Güven endeksi de beklentileri aşamadı ve 29,7 (Bekl:30) seviyesine geriledi. Bu olumsuz
verilere rağmen Euro/Dolar paritesinde önemli sayılabilecek bir değişim yoktu. Piyasaların, özellikle Fed başkanlarının
“Eylül’de faiz artırımı gelebileceğine” işaret eden açıklamaları sonrası daha da dikkatle izlediği perakende satışlar verisi,
manşette aylık -%0,3, çekirdek tarafta ise -%0,1 ile beklentilerin oldukça altında kaldı. Özellikle çekirdek verinin tahminleri
aşamaması, USD’de gevşemelere neden oldu ve gelişmekte olan piyasalarda alıcıların güç kazanmasını sağladı. Japonya’da
ise Merkez Bankası (BoJ) rekor teşvikleri sabit bıraktı.
Yunanistan ve Çin’e ilişkin risklerin iyiden iyiye sınırlandığını düşünen yatırımcılar iç piyasalarda koalisyon görüşmelerine
odaklanmış durumdalar. Ayrıca Pazartesi günü CHP ve dün MHP ile görüşen AK Parti her iki görüşmeden de net ve olumlu
sinyal alamadı. Piyasaların daha yüksek ihtimal olarak gördüğü AK Parti-MHP koalisyonu açısından dünkü görüşme önemliydi
ancak MHP tarafından “koalisyona kapılarımız kapalı” minvalindeki yorumlar, yurtdışı verilerin yarattığı iyimserliği
sınırlayarak, satış baskısının artmasına neden oldu. AK Parti bugün saat 11:00’da HDP ile görüşecek. Görüşmeden net bir
sonuç çıkması beklenmiyor.
Bugün yine güçlü bir veri akışıyla karşı karşıya olacağız. Koalisyon görüşmeleri yurtiçi gündemde odak noktası olmaya devam
edecek. Bunun yanı sıra bugün saat 10:00’da açıklanacak olan İşsizlik Oranı ve Haziran ayı Merkezi Yönetim Bütçe verileri
izlenecek. Ancak bu verilerin etkisinin oldukça sınırlı kalmasını bekliyoruz. Yurtdışında ise gözler ABD’den saat 15:30’da
gelecek verilerde olacak. Haziran ayı ÜFE ve Sanayi Üretimi (Yıllık Bekl: -%0,9) verilerinin günün ikinci yarısında fiyatlamalar
üzerinde etkili olacağı görüşündeyiz. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri, USD’nin değer kazanması ile birlikte gelişmekte
olan piyasalarda satış baskısına neden olabilir. 17:00’da başlayacak olan Yellen’in kongrede yapacağı sunum ve 21:00’da
açıklanacak olan Fed Bej Kitap raporu Perşembe günü açılışında piyasalar tarafından dikkate alınacaktır.
Dış piyasalarda Asya hariç olumlu fiyatlamalar görmekteyiz. Asya piyasalarında Çin dalgalı seyrini sürdürüyor ve sabah saatleri
itibarıyla %4,7 civarında düşüşle işlem görüyor. Çin dışındaki piyasalarda karışık bir görünüm hakim. Alıcılı kapanan ABD
piyasalarında endeks vadelileri yataya yakın pozitif tarafta işlem görüyor. Dünü yükselişle tamamlayan Avrupa piyasalarının ise
bugün güne alıcılı açılışla başlaması bekleniyor.
Güne hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 82.900’ü ilk destek olarak takip edeceğiz. Açılış sonrasında bu desteğin
üzerinde tutunma çabası görebiliriz. Ancak 82.900’ün üzerinde kalınamaması durumunda endekste bozulma bir miktar daha
artacaktır. Bu nedenle mevcut pozisyonlar 82.900’ün altında azaltılabilir ve alt destek konumunda olan 82.300 ve 81.800
seviyelerinde yeni denge arayışları beklenebilir.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 TR İşsizlik Oranı Nis. (Bekl: %9,9)
10:00 TR Bütçe Dengesi Haz. (Önck: 1,64 mlr TL)
11:30 İngiltere İşsizlik Oranı May. (Bekl: %5,5)
15:30 ABD NY Empire State İml. End. Tem. (Bekl: 3,5)
15:30 ABD ÜFE-Yıllık Haz. (Bekl: -%0,9)
15:30 ABD Kapasite Kullanım Oranı Haz. (Bekl: %78,1)

15:30 ABD Sanayi Üretimi-Aylık Haz. (Bekl: %0,2)
17:00 ABD Fed/Yellen Kongre’de konuşacak.
19:25 ABD Fed/Mester konuşacak.
21:00 ABD Fed Bej Kitap Raporu
22:00 ABD Fed/Williams konuşacak.

Öne Çıkan Haberler
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

GUBRF

8.43

18.1%

91,703,856

MMCAS
KIPA
AKPAZ

2.53
2.31
2.53

10.0%
10.0%
9.5%

32,405
40,093,291
12,780,594

KERVN

0.48

9.1%

487,122

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

ADESE

4.83

-5.1%

22,331,000

BFREN
ITTFH
NETAS

154.00
2.70
13.20

-4.3%
-4.3%
-4.0%

12,350,544
7,406,125
330,633,845

YGGYO

13.05

-3.3%

230,030

 FED/George gevşek para politikalarına bir süre daha ihtiyaç olduğunu ancak faizin uzun süre sıfır seviyesinde
kalamayacağını söyledi. FED’in 5 şubesi iskonto faizlerinde artırım istedi.
 Tsipras, "Anlaşma çok ağır reformlar içeriyor ancak daha önceki tekliflerle kıyaslanamaz. Daha önce yeni kredi
vermeyi reddediyorlardı. Şimdi 82 milyar vermeyi kabul ettiler ayrıca borç yeniden yapılandırılacak" dedi.
Yunanistan Ekonomi Bakanı George Stathakis, 6-7 milyar euro tutarında köprü finansman sağlanacağını
söyledi.*BloombergHT. IMF, hazırladığı gizli raporda Yunanistan’ın borcunun daha fazla azaltılması gerektiğini
belirtti.*Star.
 Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,4 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 1,6 artış
kaydetti. Almanya'da yatırımcı güveni Temmuz ayında da düşerek Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine
indi. İngiltere’nin enflasyonu, çekirdek oranın beklenmedik şekilde gerilemesi ile sıfır seviyesine
yavaşladı.*BloombergHT.
 BoE/Miles faiz artışı için FED’i beklemek zorunda olmadıklarını söyledi.
 Japonya Merkez Bankası, parasal teşviki artırmaktan kaçındı. Yetkililer ekonominin son dönemdeki zayıflığı
üzerinde atacağı ve enflasyonun hedefe doğru ivmeleneceği değerlendirmesinde bulundular.*BloombergHT.
 Çin’in ikinci çeyrek büyümesi ekonomist beklentilerini aştı. Çin Merkez Bankası, daha fazla yabancı ticari finans
kuruluşunun yuan bazında tahvil satışı yapmasına izin vermeye hazırlanıyor.*BloombergHT.
 Davutoğlu, HDP merkezinde saat 11.00’de HDP ile koalisyon görüşmesinde bulunacak. Maliye Bakanı, saat
10.15’de yılın ilk altı ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarını açıklayacak.*BloombergHT.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 S&P Türkiye’nin bankacılık sektörünü değerlendirdi. Raporda Türk bankacılık sisteminin zayıf yönleri olarak Düşük yurtiçi tasarrufları, yüksek
meblağlı kısa dönemli dış borçlar ve az gelişmiş borç piyasası nedeniyle Türk bankalarının gergin fonlama pozisyonları, Diğer ülkelere göre
daha düşük kişi başına düşen milli gelir, Yüksek ve dövizden oluşan ticari kredilerin oluşturduğu dolaylı kredi riskleri gösterildi. Genel olarak
hane ve kurum borçlanmasının hafiflemesinin Türk bankacılık sektörünün güçlü yönleri arasında yer aldığını belirtti.*BloombergHT.
 İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi Haziran ayında 0,5 puan azalarak 103,9 puan olarak gerçekleşti. Faaliyet Endeksi artışı Haziran ayında
yavaşladı. Faaliyetlerde mevsimsellikle artış olmasına karşın genel seçim sonrası oluşan koşullar yavaşlatıcı etki oluşturdu.*BloombergHT.
 Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Mayıs sonunda 2014 sonuna göre 7.2 milyar dolar artarak 174.9 milyar dolara
yükseldi.*Milliyet.
 Tarım ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,39 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,02 arttı.*Milliyet.
 Türkiye’de faaliyet gösteren bazı yabancı menşeeli dağıtım şirketlerinin benzin ve motorin fiyatlarında kar marjı artışına gittiği tespit edildi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Konuyla ilgili yazılı uyarımızı şirketlere yaptık. Kurumumuz kanunlar çerçevesinde işlem yapılacaktır”
dedi.*Sabah.
 SPK, Seyitler Kimya’nın sermaye artırımı yoluyla halka arzına onay vermiştir.
 AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 14 Temmuz’da 7.76-7.92 TL fiyat aralığından 33 bin adet hisse alınmıştır.
 ALNTF: Satma hakkının sona ermesinin ardından bu hakkı kullanmayan ortakların 1.7009 TL fiyattan ortaklıktan çıkarılmalarına SPK onay
vermiştir.
 ANELE: Bağlı ortaklığı Anel Mekanik’in kolaylaştırılmış usulde devralınarak birleşmesine SPK onay vermiştir.
 ANHYT: 2015 yılı ilk altı aylık döneminde toplam 207.64 mn TL prim üretilmiştir.
 ARBUL: SPK, bugünden itibaren 3 ay süreyle (15 Ekim’e kadar) brüt takas uygulanmasına karar vermiştir.
 EKGYO: İstanbul Emlak Konut Ispartakule Evleri 1. Etap 1. Kısım ve 2.Kısım inşaat işlerinin ihalesinin birinci oturumları sırasıyla 13-14
Ağustos saat 11.00’da ve 15.30’da yapılacaktır.
 IEYHO: 30 Haziran’da başlayan ayrılma hakkı kullanım süresi 14 Temmuz’da sona ermiş olup toplam 1.2 mn TL ödeme yapılmıştır.
 ISGSY: Radore Veri Merkezi ile ilgili olarak yapılan pay satışına Rekabet Kurumu onay vermiştir.
 KERVT: FONFK’nın kullanacağı tahsisli sermaye artışına ilişkin olarak, ihraç belgesinin onaylanması için SPK’ya 13 Temmuz’da başvuru
yapılmıştır.
 MEPET: Bağlı ortaklığı Metro Yağlı Turistik’in kolaylaştırılmış usulde devralınarak birleşmesine SPK onay vermiştir.
 SAFGY: AKSGY’nin ve Ali Raif Dinçkök’ün bir kısım ortaktan şirketin %26.15’ini almasına Rekabet Kurumu onay vermiştir.
 TEKST: GSDHO’nun paylarını ICBC’ye satışı ile doğan zorunlu pay alım teklifinde SPK, çağrı fiyatının 2.1091 TL olarak belirlenmesine, bu
fiyata 2013 yılsonu ile 21.05.2015 tarihli kapanış bilançosu arasındaki net aktif değer farkının yansıtılmasına ve gerekli gecikme bedelinin
eklenmesine karar vermiştir.
 THYAO: Ocak-Haziran 2014 döneminde 26.3 mn olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %8.5 artışla 28.5 milyona ulaşmıştır.
Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %11.2, dış hatlarda %6.6 oranındadır. Yolcu doluluk oranı 1 puanlık düşüş ile %77.8 olarak
gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2014 döneminde 324,157 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %7.1 artışla 347,330
ton'a yükselmiştir.
 TIRE: Tire Fabrika İşletmesinde hurda kağıtların depolandığı alanda, sebebi belirlenemeyen nedenlerle, 13 Temmuz akşamı yangın
çıkmıştır. Yangın, diğer bina ve tesislere yayılmadan kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Üretim ve depolama tesisleri, yangından
herhangi bir zarar görmediğinden, üretim faaliyetleri devam etmektedir.
 TUKAS: Okullu Gıda 14 Temmuz’da 1.85 TL fiyattan 5.8 mn adet hisse satmıştır.
 YGGYO: Dört ortak toplam 283,520 adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvuru yapmıştır.
 YKBNK: 5 ile 12 yıl vadeler arasında toplam 575.12 mn USD tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve
hazine işlemleri gerçekleştirmiştir.
 ZOREN: 24 Haziran’da açıklaması yapılan şirket tasfiyeleri ve bu şirketlere ait ön lisans başvurularının Zorlu Enerji Elektrik Üretim tarafından
devralınmasına ilişkin süreç devam etmektedir. Kumpınar santral projesine ilişkin olarak ise ön lisans süreci devam etmektedir. Danıştay'da
2014/5275 E. sayısı ile görülen davada kararın şirket lehine çıkması ardından İdare karar düzeltme yoluna başvuru yapmış olup süreç
devam etmektedir.

Makro Haberler
 Açıklanan herhangi bir makroekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
0.00% 19.60
AKCNS
15.60
15.60
0.93% 51.90
BIMAS
48.75
48.30
-1.56% 6.32
ENKAI
5.04
5.12
-0.82% 10.40
GARAN
8.46
8.53
-0.79% 15.20
TCELL
12.55
12.65
-0.96% 10.60
THYAO
9.29
9.38
-0.90% 3.75
TRKCM
2.20
2.22

Getiri
Potans.(%)
25.6%
6.5%
25.4%
22.9%
21.1%
14.1%
70.5%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32

UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla
ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz
lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin
doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her
zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri,
yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan
yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup,
yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta
içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından,
gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür
ederiz.
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